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 ٢٠١٩ آب/أغسطس ٢١
 

 عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإاألصل:   

  مجلس المحافظين
 المؤتمــــــر العــــام

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

  (ب) من جدول األعمال المؤقت للمجلس٧البند 
  )GOV/2019/30(الوثيقة 

  من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر ٢٠البند 
  )Add.3و Add.2و Add.1وإضافاتها  GC(63)/1(الوثيقة 

 

 تطبيق الضمانات
 كوريا الشعبية الديمقراطيةجمهورية  في

 

 تقرير من المدير العام بالنيابة

  

  

مة -ألف  مقّدِ

عبية الديمقراطية -١ مانات في جمهورية كوريا الش أن تطبيق الض ادر في قُّدم تقرير المدير العام بش ، الص
سبتمبر /، إلى مجلس المحافظين وإلى دورة المؤتمر العام العادية الثانية والستين في أيلول٢٠١٨آب/أغسطس  ٢٠

لة GOV/2018/34-GC(62)/12(الوثيقة  ٢٠١٨ ثة عن التطورات ذات الص ). ويقِدّم هذا التقرير معلومات محدَّ
  المباشرة بالوكالة، إلى جانب معلومات عن البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

د في  -٢ ام، اعتم دير الع ام في تقرير الم د أن نظر المؤتمر الع بتمبر  ٢١وبع ، القرار ٢٠١٨أيلول/س
GC(62)/RES/11 ألة وأن يدرج هذا البند في جدول أعمال دورته العادية ل النظر في هذه المس ر أن يواص ، وقرَّ
  ).٢٠١٩الثالثة والستين (

ويغطي التقرير الحالي، المقدَّم إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام، التطورات التي طرأت منذ صدور  -٣
 .٢٠١٨ر العام في آب/أغسطس تقرير المدي
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  الخلفية -باء

مة بموجب االتفاق المعقود بينها  -٤ حة واكتمال إعالنات كوريا المقدَّ لم تتمكن الوكالة من التحقق من ص
ار إليه  وبين الوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية (معاهدة عدم االنتشار) (يش

، خلص ١٩٩٣نيسان/أبريل  ١وفي  ١ق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم االنتشار").في ما يلي بعبارة "اتفا
ار، إلى أنَّ الوكالة  ١٩مجلس المحافظين، عمالً بالمادة  ى معاهدة عدم االنتش مانات المعقود بمقتض من اتفاق الض

مانات بموجب أحكام اتفاق لم تت اعها للض مكن من التحقق من أنه لم يحدث تحريف للمواد النووية، الالزم إخض
اء في  ر إبالغ جميع الدول األعض لحة نووية أو غير ذلك من أجهزة تفجيرية نووية، وقرَّ مانات، إلى أس الض

تحدة، بعدم امتثال كوريا وبعدم تمكن الوكالة الوكالة، ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة والجمعية العامة لألمم الم
مانات ١٩٩٤من التحقق من عدم التحريف. ومنذ عام  طة الض طالع بجميع أنش ، لم تتمكَّن الوكالة من االض

ار. ومن نهاية عام  مانات المعقود بموجب معاهدة عدم االنتش رورية التي ينصُّ عليها اتفاق الض إلى  ٢٠٠٢الض
اً من ، لم ي٢٠٠٧تموز/يوليه  مانات في كوريا، ولم تتمكن أيض ة بالض كن بمقدور الوكالة تنفيذ أي تدابير خاص

  .٢٠٠٩ذلك منذ نيسان/أبريل 

، اعتمد ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٣و ٢٠٠٩و ٢٠٠٦وفي أعقاب التجارب النووية التي أجرتها كوريا في  -٥
دة القرارات  ابع لألمم المتح  ٢٢٧٠)، و٢٠١٣( ٢٠٩٤و)، ٢٠٠٩( ١٨٧٤)، و٢٠٠٦( ١٧١٨مجلس األمن الت

. وفي هذه القرارات، طلب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، في )٢٠١٧( ٢٣٧٥) و٢٠١٦( ٢٣٢١) و٢٠١٦(
ر أن تتخلى كوريا عن  مانات الوكالة في وقت مبكر؛ وقرَّ ار وض جملة أمور، عودة كوريا إلى معاهدة عدم االنتش

لحة النووية والبرامج النووية القائ مة تخلياً كامالً وقابالً للتحقق وال رجعة فيه وأن تنهي فوراً جميع جميع األس
ار  رف تماماً وفق االلتزامات التي تتحّملها األطراف في معاهدة عدم االنتش لة بذلك، وأن تتص طة ذات الص األنش

ر أن تتيح كور ار؛ وقرَّ مانات المعقود معها بموجب معاهدة عدم االنتش روط اتفاق الض يا للوكالة ووفق أحكام وش
فافة تتعّدى نطاق هذه المتطلبات، بما في ذلك إمكانية مقابلة األفراد ومعاينة الوثائق والمعدَّات والمرافق،  تدابير ش
رورياً. وخالفاً لمتطلبات هذه القرارات، لم تتخل كوريا عن برنامجها  ب ما تطلبه الوكالة وما تعتبره ض حس

 للتحقق وال رجعة فيه، ولم تنه جميع أنشطتها ذات الصلة.النووي القائم تخلياً كامالً وقابالً 

  

  

  

 
تند إلى الوثيقة  ١٩٧٧أبرمت كوريا في تموز/يوليه   ١ مانات فيما ، من أج/2Rev./66INFCIRCاتفاقاً مع الوكالة، يس ل تطبيق الض

مانات على مرفقين INFCIRC/252يتعلق بمفاعل بحوث (الوثيقة  مانات الخاص بهذا البند، طبَّقت الوكالة الض ). وبموجب اتفاق الض
مت إلى معاهدة عدم  IRTاثنين للبحوث النووية في يونغبيون، وهما: مفاعل البحوث  عة حرجة. وعلى الرغم من أنَّ كوريا انض ومجمَّ

مبر  ار في كانون األول/ديس تناداً إلى ١٩٨٥االنتش ار اس مانات المعقود بينها وبين الوكالة بموجب معاهدة عدم االنتش ، فإنَّ اتفاق الض
ان/أبريل  INFCIRC/153الوثيقة  ّوبة)، لم يدخل حيّز النفاذ إالّ في نيس يغتها المص ). وكما تنص INFCIRC/403(الوثيقة  ١٩٩٢(بص

ابق (الوثيقة  ٢٣عليه المادة  مانات بموجب االتفاق الس ار، يُعلَّق تطبيق الض مانات المعقود بموجب معاهدة عدم االنتش من اتفاق الض
INFCIRC/252.ًعندما يكون اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم االنتشار نافذا (  
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، أعلنت اإلدارة العامة للطاقة الذرية التابعة لكوريا بأنَّ كوريا ستتخذ تدابير من ٢٠١٣وفي نيسان/أبريل  -٦
غيل جميع المرافق النووية في نيونغبيون، بما في ذلك محطة إثراء اليورانيوم  ٢أجل "إعادة تعديل وإعادة تش

بتمبر  ٣ميغاواط (كهربائي) المهّدأ بالغرافيت". ٥والمفاعل العامل بقدرة  ، أعلن مدير معهد ٢٠١٥وفي أيلول/س
لك محطة إثراء  ما في ذ ية في نيونغبيون، ب يب جميع المرافق النوو يد ترت ه "أُع نَّ يا أ تابع لكور ية ال لذر قة ا طا ال

ميغاواط (كهربائي) المهّدأ بالغرافيت، أو تم تغييرها أو أُعيد تعديلها وبدأ  ٥ل العامل بقدرة اليورانيوم والمفاع
 ٤تشغيلها العادي...".

  

  التطورات -جيم

 منذ صدور تقرير المدير العام، حدثت التطورات التالية: -٧

لحة ا  (أ)   به الجزيرة الكورية من األس وع إخالء ش ة موض لنووية، تمت، من بين جملة أمور، مناقش
ؤون الدولة لجمهورية كوريا خالل اال يد كيم جونغ أون رئيس لجنة ش جتماعات التالية بين الس

  ساء الدول التالية:ؤالشعبية الديمقراطية ور

إن رئيس جمهورية كوريا، -، مع السيد مون جاي٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ٢٠إلى  ١٨من   ‘١’    
ترك من الرئيس م در من بعد ذلك االجتماع بيان مش ون والرئيس كيم، يورد حيث ص

به الجزيرة تفابأنهما " كل كامل ش عي إلى إخالء بش قا على التعاون عن كثب في الس
  ٥الكورية من األسلحة النووية".

ي جين بينغ رئيس جمهورية ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٩إلى  ٨من   ‘٢’     يد ش ، مع الس
  ٦الصين الشعبية.

باط/فبراير  ٢٨إلى  ٢٧من   ‘٣’     يد دو٢٠١٩ش ترامب رئيس الواليات  -ج نالد، مع الس
  ٧،٨المتحدة األمريكية.

 
  تُعرف نيونغبيون باسم يونغبيون أيضاً. ٢

تخداماتها لل’ ٣ ان /أبريل  ٢، وكالة األنباء المركزية الكورية، ‘مرافق النووية القائمةكوريا وتعديل اس ير الوكالة إلى ٢٠١٣نيس . وتش
  ميغاواط (كهربائي)). ٥هذا المفاعل باسم محطة يونغبيون للقوى النووية التجريبية (

  .٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٥المركزية الكورية،  ، وكالة األنباء‘مدير معهد الطاقة الذرية التابع لكوريا متحدثاً عن أنشطتها النووية’ ٤

  .٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ١٩، مكتب رئيس جمهورية كوريا، ‘٢٠١٨إعالن بيونغيانغ  المشترك الصادر في أيلول/سبتمبر ’ ٥

كانون الثاني/يناير  ١٠الديمقراطية، ، وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا الشعبية ‘القائد األعلى كيم جونغ أون يزور الصين’ ٦
٢٠١٩.  

  .٢٠١٩شباط/فبراير  ٢٨البيت األبيض، ‘ ت ناميمالحظات من الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي، هانوي، في’ ٧

عبية ‘كيم جونغ أون والرئيس ترامب يجريان محادثات لليوم الثاني القائد األعلى’ ٨ ؤون الخارجية لجمهورية كوريا الش ، وزارة الش
  .٢٠١٩آذار/مارس  ١ديمقراطية، ال
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  ٩تحاد الروسي.مير بوتن رئيس االي، مع السيد فالد٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٥في   ‘٤’    

، مع السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١إلى  ٢٠من   ‘٥’    
  ١٠الشعبية.

يد دونالد٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠في   ‘٦’     رئيس الواليات المتحدة ترامب  -ج ، مع الس
  ١١األمريكية.

عبية الديمقراطية بأنها "لن تقوم ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ١في   (ب)   ، أعلنت جمهورية كوريا الش
نيع وال  ئ ابتص تنش رها..." وأنها "س تخدمها ولن تقوم بنش لحة نووية بعد اليوم ولن تس ختبار أس
  ١٢الذرية في إطار خطة بعيدة المدى".طاقة المد والجزر وطاقة الرياح والطاقة قدرة لتوليد 

عبية الديمقراطية  -٨ طة التحقق في جمهورية كوريا الش وبما أّن الوكالة ال تزال غير قادرة على القيام بأنش
طة نووية أخرى جرت في البلد، فإن  أن برنامجها النووي هي معلومات محدودة، وبما أن أنش فإنَّ معلوماتها بش

اؤل. ومع ذلك فمن المهم للوكالة أن تبقى على علم بالتطورات التي تطرأ في هذا هذه المعلومات آخذة في التض
البرنامج بأكبر قدر ممكن، ال سيما على ضوء دعم المؤتمر العام لجهود األمانة المكثّفة من أجل تعزيز استعدادها 

عبية ي في التحقق من البرنامج النووي في جمهورية كوريا الش اس طالع بدورها األس الديمقراطية، بما في  لالض
  ١٣ذلك القدرة على إعادة إرساء تنفيذ األنشطة المتعلقة بالضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

دور تقرير المدير العام، -٩ عبية الديمقراطية  ١٤ومنذ ص ة لجمهورية كوريا الش ص قامت الفرقة المخص
عداد الوكالة للقيام بدورها األساسي في التحقق من البرنامج ستاوالفريق التنفيذي بتكثيف جهودهما من أجل تعزيز 

عبية الديمقراطية  ة لجمهورية كوريا الش ص عبية الديمقراطية. وزادت الفرقة المخص النووي لجمهورية كوريا الش
واتل، وقامت ب ور الملتقطة بالس  قتناء المعدات واللوازم، وتحديث نُهج وإجراءات التحقق،امن وتيرة تجميع الص

ص ً وأجرت تدريباً متخص منت توافر تكنولوجيات ومعدات التحقق ا طة جديدة إلدارة المعارف، وض ، وبدأت أنش
بة تعداد الوكالة في حدود الموارد المتاحة، بما في ذلك من  .المناس وقد بُذلت جميع هذه الجهود المتعلقة بتعزيز اس

اء. وف اهمات خارجة عن الميزانية من عدد من الدول األعض ي فيما بين البلدان مس ياس ل إلى اتفاق س ور التوص
عبية الديمقراطية في الوقت المناسب، إذا طلبت  تعداد للعودة إلى جمهورية كوريا الش المعنية، فإنَّ الوكالة على اس

  منها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ذلك ورهناً بموافقة مجلس المحافظين.

  

 
  .٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٥، مكتب رئيس روسيا، ‘جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية-مؤتمر صحفي في أعقاب محادثات روسيا’ ٩

داقة بينهما’ ١٠ تقبل زاهر لعالقة ص اء مس وياً إلرس عبية الديمقراطية تتفقان على العمل س ين وجمهورية كوريا الش ، ‘الص
  .٢٠١٩يونيه حزيران/  ٢٣

، وزارة ‘جتماعاً تاريخياً مع رئيس الواليات المتحدة األمريكية السيد دونالد ترامب في بانمونجوماعقد القائد األعلى كيم جونغ أون ’ ١١
  .٢٠١٩تموز/يوليه  ١الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، 

  .٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ١"، وكالة األنباء المركزية الكورية، ١٩٢٠"خطاب كيم جونغ أون بمناسبة السنة الجديدة  ١٢

  .)RES/62GC/(11من الوثيقة  ١٢و ١١الفقرتان  ١٣

  ./62GC(-2018/34GOV/(12من الوثيقة  ١٢الفقرة  ١٤
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 البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةمعلومات أخرى عن  -دال

د التطورات الطارئة على البرنامج النووي  -١٠ لت الوكالة رص دور تقرير المدير العام، واص منذ ص
مانات، بما في ذلك  لة بالض عبية الديمقراطية، وتقييم جميع المعلومات المتاحة لها ذات الص لجمهورية كوريا الش

ادر ال اتلية. ولم يكن متاحاً للوكالة معاينة موقع يونغبيون أو المواقع األخرى معلومات المص ور الس مفتوحة والص
في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وبدون مثل هذه المعاينة، ال تستطيع الوكالة تأكيد حالة تشغيل أو سمات 

م، وال تأكيد  ميم المرافق أو المواقع كما هو وارد في هذا القس ق/تص طلع بها هناك أو نس طة المض طبيعة األنش
  الغرض منها.

  ١٥أدناه تفاصيل هذه التطورات في موقع يونغبيون. ١٦إلى  ١٢ترد في الفقرات من  موقع يونغبيون. -١١

ة ( -١٢ ة التجريبي ة يونغبيون للقوى النووي ائي)). ٥محط اواط (كهرب هر  ميغ ف ش ة منتص اي إلى غ
طس  رات تدل الحظت ، ٢٠١٨آب/أغس طس الوكالة مؤش ف آب/أغس غيل المفاعل. ومنذ منتص  ٢٠١٨على تش

، كانت ثمة مؤشرات تدل على أن المفاعل لم يكن في حالة تشغيل ٢٠١٨حتى غاية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 
مبر  لة. ومنذ أوائل كانون األول/ديس ير ٢٠١٨متواص غيل المفاعل. وتش رات تدل على تش ، لم تكن ثمة مؤش

  اعل تم إغالقه لفترة زمنية تكفي إلفراغه من الوقود ثم إعادة تزويده بالوقود الحقاً.مالحظات الوكالة أن المف

عاعية -١٣ طة  .مختبر الكيمياء اإلش ر على أنش مولة بالتقرير، لم تالحظ الوكالة أي مؤش خالل الفترة المش
  إعادة المعالجة في مختبر الكيمياء اإلشعاعية.  

كانت هناك مؤشرات تتسق مع استخدام مرفق اإلثراء  ووي.محطة يونغبيون لتصنيع قضبان الوقود الن -١٤
الً عن وجود تحركات  غيل وحدات التبريد فض أنه والكائن في المحطة، بما في ذلك تش بالطرد المركزي المبلغ بش

أن المباني ٢٠١٩منتظمة للمركبات. ومنذ أوائل  ييد بش ، لم تالحظ الوكالة أي مزيد من أعمال تجديد وتش
طة معالجة  الموجودة في رات تدل على إمكانية وجود أنش رقية للمحطة. وكانت ثمة مؤش المنطقة الجنوب ش

  كيميائية في تلك المباني.

ييد. -١٥ رين األول/أكتوبر  ١٦مفاعل الماء الخفيف قيد التش بتمبر وبداية تش خالل فترة أواخر أيلول/س
ق داللتها مع نقل مكونات مفاعل  الوكالة ، الحظت٢٠١٨ طة تتّس ية إلى مبنى أنش حتواء المفاعل. وبعد ارئيس

شرين األول/أكتوبر  سية ٢٠١٨منتصف ت ّسق داللتها مع تصنيع مكونات مفاعل رئي ، لم تالحظ الوكالة أنشطة تت
ييد مفاعل الماء الخفيف. ويتم  تمرار امالحظة في منطقة تش ييد قرب مبنى س حتواء اتحركات مركبات التش

غيل المفاعل، ربينات ومنطوالمفاعل، وقاعة الت رات تدل على تش قة تحويل الكهرباء. ولم تالحظ الوكالة أي مؤش
  .٢٠١٩ختبار أجزاء البنية األساسية للتبريد في شهر آذار/مارس امع أنه ثمة مؤشر على 

 
(المرفق بالوثيقة سابقاً ترد أسماء المرافق النووية في موقع يونغبيون كما أعلنت عنها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للوكالة  ١٥

GOV/2011/53-GC(55)/24(.باستثناء ما يتعلق بمفاعل الماء الخفيف، الذي لم تُعلن عنه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للوكالة ،  

ثيقة من الو ٣١بأنها ستشيِّد مفاعل ماء خفيف. انظر الفقرة  ٢٠٠٩صّرحت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في نيسان/أبريل  ١٦
GOV/2011/53-GC(55)/24. 

 



GOV/2019/33-GC(63)/20 
  ٦الصفحة 

، ٢٠١٨ تشرين الثاني/نوفمبر فترة من أيلول/سبتمبر حتىخالل ال القرب منه.بالبناء في نهر كوريونغ و -١٦
طة قرب نهر كوريونغ، يُحتمل أنَّها كانت متعلقة بإدخال تغييرات على نظام التبريد الخاص األلوحظ مزيد من  نش

  ميغاواط (كهربائي). ٥بمفاعل الماء الخفيف قيد التشييد و/أو المفاعل الذي تبلغ قدرته 

ان. -١٧ طة جارية في مجال  منجم ومحطة التركيز في بيونغس رات تدلُّ على وجود أنش كانت هناك مؤش
ان ومحطة تركيز اليورانيوم ا ابقاً أنهما منجم اليورانيوم في بيونغس لتعدين والتجهيز والتركيز في موقعين أُعلن س

  ١٧في بيونغسان.

مؤشرات تدل كانت  ١٨محيط أمني بالقرب من بيونغ يانغ، ضمنعند مجموعة من المباني  أماكن أخرى. -١٨
طة جارية. وكما ذُكر أعاله (الفقرة  طة ١٠على أنش )، ال يمكن للوكالة، بدون المعاينة، أن تؤكد طبيعة األنش

  المضطلع بها هناك أو الغرض منها.

  

 ملخصال -هاء

طس  -١٩ دور تقرير المدير العام في آب/أغس ، بدت بعض المرافق النووية لجمهورية كوريا ٢٠١٨منذ ص
عبية الديمقراط غّلة، بينما الش طة أو تطّورت أكثر في البعض اآلخر من المرافق. وتظل اية غير ُمش تمرت أنش س

در قلق بالغ. ويُعد  عبية الديمقراطية مص طة النووية لجمهورية كوريا الش تمرار البرنامج النووي ااألنش س
ً نتهاكالجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  ً واضح ا عن مجلس األمن التابع لألمم للقرارات ذات الصلة الصادرة  ا

  المتحدة وهو مدعاة لألسف العميق.

عبية  -٢٠ ل المدير العام دعوته جمهورية كوريا الش ية، واص نة الماض دور تقرير الس وفي أعقاب ص
الديمقراطية إلى أن تمتثل امتثاالً كامالً اللتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع 

مانات المعقود معها لألمم ا فة عاجلة على التنفيذ الكامل والفعّال التفاق الض لمتحدة، وأن تتعاون مع الوكالة بص
بموجب معاهدة عدم االنتشار، وأن تسوي جميع المسائل العالقة، بما فيها المسائل التي أثيرت أثناء غياب مفتشي 

عبية الديمقراطية. ويجدد الم ل الوكالة عن جمهورية كوريا الش دير العام بالنيابة التأكيد على تلك النداءات. وتواص
عبية االوكالة تعزيز  ي في التحقق من البرنامج النووي لجمهورية كوريا الش اس تعدادها ألداء دورها األس س

  الديمقراطية.
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